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למילףנשבריבעיארחותי,ךישרהואוכדיןבגויניהו) :(כודל'בגוניהוןותעביד

יחסיןכדיןאוחיןבאיגוןדעבידמהלכיעבידוכדמיניהו,ישניולאארחיןאיבון
זאתי,ועלאמאדעלמאעלמיןתריןהתיבות)שתיבפ'(ליתא

"פקואד :שם)אמת"יידרן 'ר(ר.שוםנמ:צא-יטפ,קוזאאחרי _·אס,בח"בב.

 ."כפ,חאמורפרשתיכו'כהנאלסדראכאפקידאוכו'מקדשמההואלמחדלכ
ודי'וראדקנ"הדחילןשריתמ·ןדדואימ,קדשאמ,ההואלמדחלעשייןפקרוא

לדחלאבשב,ראצטריןבגויהשריאעלאהדז~וראובגיןביה,לדייראנחיתעלאה
ידוריהובינה]לדייראמלכאאתידתמןלמנדעלמאריהדדחילכמ.אןאתרמהוא

 , 12תיראו~מקדישכתי'וע"דאהיודמלכא

יירעיאבשםקכ,דא-קככ,אבח"גהנמצאשהקטעלהעיר,ראויזהבהקשר 12
מהינמא".יירעיאשלהידככתכי"נמצאאיניוכןקרימונהבדפוסנמצאאינומהימנ'א',

הקטענמצאא 607דף , 351פלטינהפרמהככ"יזהר",לייתקונישייזהואאופיולפי
אחר".בספרנמצאהמצוהייזהרשםוושםה"פיקודין",מאמריאחרי

החיים""אוצרבספרונבואהדבקותהארות,

 *דמעכויצחקלר'

א

העמידנןכברדמענו,יצחקלרןהחרים";'אוצרספרשלמציאותןעל
מחיבורליקוטיםבמוסקבה,גינצבורגשלספריית 775בכ"יאיתוגילהאשר 1שלוםג'

כיפועו,ד 919ששיןבכ"י , 1589אזלרבכ"י , 21911אןנספורדככ"ינמצאיםזה

אולםהספר,שלרוכורוכאתלואדימ,כילקרובגינצבירגכ"ישלום,גישםשהעיר

שגרועומההליקוטים,עםהשוואהעל"ידילעמודשאפשרכפי-השמטותבויש

אחדיםמאמריםגםשיזהידבכתב , 3אחריםממקורותתוספותגםבויש-יותר

מידושיצאוהמאמריםרובדמעכו,יצחקלרימאוחרדםם {iשמחבריםשלשמםבציון

מןישהתוספן.תלביןבינםנקלהעללהבחיןואפשרלזיהויניתניםיצחקר'של

ר'שמוצאהרכהענייןמאדב.ולטבסגנונו,והןיצחקר'שלדבריובתוכןהןהייחוד

והגילוייםהדר·ושיםשלגדולוחלקמש"ה,כנוטריקוןכאןהמכובהבמטטרוןיצחק

מחל,קיותהרזחביים, mהכשלההיררכיהעלרבותחזרותישכןכמועליו.מוסבים

יתרהחיבהלווישונוטריקוניםגימטריאותמלאמאמרכלסוף."ייאיןעדהנפש

בליייהראשון-אכ"א'רהר"ב :מכנההראסוף"ייאיןאתקבועים.לנוטריקונים

דאליוהמלייהנאי"והמאמיןהרב :מכדנההרמכ"םאחרית".בליא.חרןןראשית

 • 334-327עמיתשנ"ט,ירישליםב,היהדות,למדעיהרביעיהעילמיהקונגרסדכרי *

והעמידזהספרשלחישביתיעלהעירניהיאףא • 379עמי ,)ז l/(תשטלאספר,קרית
תודתי.לונתינהיכזהי, l/כתתתצליםאתלרשותי

ג'העירעיניים",יימאירתמספרהםשהליקוטיםשחשכנייכיאר,שללדעתוכניגוד 2

-(להלןדמעכייצחקרילשידועכלתילספרישיכיםשהםכתרצ",דכברשלום
לידוכהשגיע .) 1העי , 85עמיג,נשהתרכיץ,הכהן",יצחקריקכלת(כ"לחקרריד"ע)

חיים".מ"איצרכחלקיםהנ"להליקיטיםאתשליםג'זיהה 775,גינצבירגכ"י
 •לזהרחיקייבצירתהכתיכיםמאמריםימהםאיתנטייםמהםמהזהר,מאמריםשםיש 3

אלהשמאמריםאוזה,ממיןבחקיויכיחיאתניסהיצחקר'כברהאםהיא,השאלה

המעתיק.על-ידיאחרממקורהיכנסי
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פתיחתוביניהםאחרים,חיצונייםסימניםגםיש . 4ה IIהמללאי"והנאמןהרבהרמב"ן

דמעכו.ציח.קהצעיראמר-אהי"דעבצי,וןהמאמרים

אינט.ימי.יוונןזהאיןאולםגילויים,אוראיותשליומןמעיןהואצעמרהספר

ייומאחר :גנוןהקורא,אלפניותבווישלקוראקשרשלתוזעהמתודכתובהוא

"ייואתה :או ,)א(קצא,דואית"עה T'יזלדעתלדישכןנכרנהידיהעזהשיעדת

 .)א(רכ,דנכון"א,מתכיראשולהביעלהלעיגבשפהתפטיראלזהדבריהליררא

בשכל"לציירצרידאתהאשרהזהייוהדרדלנלונטמפלאציה,דרדהוראתגםשםיש

,המיטאפיסיהמימדעלאצלומפורשתאמירהין iשאלהתפלא,איפואאין .)א(קא,

דמעכו)יצחקר'(ערדהגזוליםבעמרכתבמיאהחיד"אלראיותיו.מיחסשהוא

ופעולות,".ייסודותלווגילומלאכיםאליובאושלפיהםממנו,קונטרסיםש,ראה

פעולותלהודותוכ,דיבחלוםמלאכיםהופעתאיןלפנינוהשואכפיחיים"ייאוצרבספר

שהמגלהכלציוןמבלילפעול'ות"דרכיםוגםסדו,ותבחלוםלוומראיםכי(םאמאגיות

בוישעצ'מוהחלוםבחלום.מטטרוןגיל,ויעלאחדסיפוררקלפנינומלאד).הוא
מטטרוןשלגילךיכא,ןשיא,חרמצדשלו.המטטרונית,המיסטיקהשללאופיהרבעניין

מהתיאורשמתבררכעיאשיייחסהואבינהיםזהיח,סמזבהקת,פ'רסרנאליתכדמות

מלמדהואולפניויושבואנימ,ש"האתרא.יתיישןבעדויייא,היד"ע :הגילוישל

ב,יטוילדייבאהא,ישיהיחס .)א(רכב,לי"שתהידנהרבותלטו,בות'רהבטחיניאותי

ונ,שקתיידיאתלקחתיודברי,ובו"ולשמחתי :התיאורהמשדל'פיביותרמ,וחשי
אבלירוגבעלהיולא,אלהונשיקותית~ופותאחבהנשיקותרבותפעימםארתה

ארהשלאההודעהבאהשנימצד .)םש(מאד"רח,בהדיו'והיתהידובכףהיו

מ;משימגע:לושההיגמורהוזאותלוישאםכיודמ,ות",צלם'ולא,רתבניתייתמונה

שישמ,שמ,עותתופסהאועצמובחלוםידו".ואריתה T'ייהונשקאחזאשרוהידאתר

סדויית,ודעצמוראייתשהיא'משמעותמטטרון,שלדירבתרדלהיותומיסטית

ש,הריהחדי"א,התכווןזהוי Iלגיל:ולאזהלתל,רםשלאל,הנחי,יש .),םש(מקףי"כלל

אשר"מכלאמוהמזכרלאעזותר T'לופביקציתומריד"ענשכחהדבירםתרכן

מטטרון.אלירדבר"

המדוייקת.משמעותהאתלצייןבמליסמכי,תלגליךיומיחסשהואברורארלם,

עד,תלפיוגםדעתרלפיהנבראהמתנאישהםבצ1ךופ"ם,ע:רסקשהראבל'בדזול'א

שבראיותיוהפתאומיותעלהמרובהשההדגשהאלאוחוגו,אבולעפיהאברהםר'

צרכי.כלליהתבררלאזהביטריקין 4
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למחשבתוהאוטומטיתהועעתןבשללהןמיחסשהואהערדאתבעלילמרכיחה

הו,אאיןת 1Jסוודשלזהזבס,רגשבכתיבההכרז,ה,אצלרכלןבנצאתרא,ש'יתולפיר.

אמדרנז,הרמוסכםשאניאעפ"יייאהיד"ע :אמחריםשקיבלדבריםלהביאנוטה

 6ילרייוברכ"הכתבתיאשרלו!<הידו'מיםוב,כלזהחייםאוצרבדבריאכתובלב,ל

 .)א(קסה, " •••כמוכרחגרראאגברקזולתיכת,בואשראושמעתיאשרדברים

זהדברנג).סעrיף 1911וכספ:ורד Iאכ"י(עייןאחרבהקשרגםכדעלחוזרהוא

ולאש,בכתבבתורהכתובזהדברינמצאשלאייאעפ"י :מאמית,ותםגורעאיבו

י,ותרחשובה .)א(רכ,דאמת"מר Iואזהציירהחלשדמיוניעה,שבעלבתורה

ניםולאניםשלבצמבהןרבותהארותהגילויים.שלהספונטאניותהיאלעניננו

להינצלת,פילהלחיב,ורגםמתעוררהואאלהבמצביםמהשינה.יקיצהכדיתוד

 :ז'ונפישתכסיטוא,ציהמתחברתעצמההותפיל,האון,מחשבתלגרשאועמבירה

נוסחאות . 7ב)(קוה,האי,"וזומעכירה Iלהדנצלבקשהלפיבאהניםולא,בניםייע,וד

אינושהגילוימשמע,ספור.לאיןנמצאותראיתי"ניםולאבניםייופתאוםכגון

ידסק!ירסיבי.מאמץללאאוטומטיתבהברקהמקורואלא.וחקירה,חיפוששל'תוצאה

שאכשרהוחמקר,חסמלמןהרוחנייםמגד'ולי"אתדעלסיפורוהואזהלעניןאופייני

וישן~ובייןכוסוישתהיעןנודבשכלו,להקיפולהולמויוכלשלאדברלןי!?שה

 .* 7ב)(לה,,ויכתבהר"ישכילהוניםולאובניםההואהדברעלשכל"כמחשבת
וכזL-'נתיהקיצותיייעדוחשוב.לסודאותוהמפנות;שמיעות'גםישה'ראיות'בצד

ותמצאהמל~םמכספיהשתכללי,באהמריםשמעתיהגדולהה'ל'דק.וראו,בעודי

שיש'שמעיה'מופיעהלפעמים .)א(מט,מ"ט"מספרםומצאתיהשתכלתיסר,ן

ליב,אומריםמעתי iייש :גילויעללעמ,ידשי,וכלכזיפעילותכללתפ,סיקהוראהכה

ביןיפהלהבחיןא.פ,שרלפ,עמיםהגילוי.מופעיזה,יאחריא)(ולע,בהכתיבה"הנח

!'עוד :כדלאחרשבאהראציונלי,התהל'ידל'ביןה, Iהברקשהיא-הסדושמיעת

 .)א(אמ,שהשכלתי"דעלקוםיכולתיולאסודליבאומריםשמעתי

זה.מסיגאחריםספריםגםשכתבמשמע 5

יע.דלעילםייתברדיתברדהשםכבידבראייתאילי: 6

אחרים.במליימיתיגם 7

מייחסאבילעפ,היאברהםרימאסכילתבקבלהמאמר-צדק"יישערישלים,גייעיין * 7
חאדבדברימצאתייייכז : 133עמי(תרפ"ד),אספר,קריתגאין?),(ןיטיבשםלרי

יאם •.•עביןעליומתקשהיכשהיה ..•סיבאבזישמיבדיריגדילהפיליסיפיםמן
תביעתיתחזקשיבהלידיישבאכדיחזקיזיכיסרשותה ...עידמתקשההיה

 ].ל"זגוטליבא'לשבכ"יהערה[עפ"י ". ...המחשבה
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משאלתכתוצאהולפעמיםממש,בחלוםל,והמתגל,ותו'שעימות'ר'איות'גםיש

בעודיהלילזiחציייואחר :כחלוםק,ונטןבפלאטיבייםבעניניםהורא,ותגםשיחל,ום.
בכלדוניהגברוהשםשכלימחשנת,מגנדאסירל,כלליזמריס iבאושמעתיישן

בח,ל,ום .)ב ,ו,צ(הנכונים"בעיגוליועיבימבגדלעזלםיסורלאוברכותיתפלותי
חלוםבשאלתעגוליו.עלאגלייאשלהשםהבכובההצ'ורהאתרואההואעצמו

ייאהיד"ע :אלהיך"ה'עםתהי,הייתמיםהפסוקשלהנכוביםהצרופיםלומתגלים
נכובהכמראהמופ,לאתחל,וםשאלתליבגתליתשלישית,ובמשמרתבמטתיישן

הגורמיםאיןהשינהש'בשעתבכךהואהחלוםלא,מיתתהביס'וס .)ב ,ק(בהקיץ"כמו

כתוצאההמ,שכלת,לנפ,שומרפעייםמתערביםהמוחשיהעולם,שלהחיצוניים

אבלשנויישיג.גהלאהמשכלתהנפשייאמנםהנמוכים.הנפשות mכמהשתקת

שלהמשכלתהנפשחמרההשינהבשעתמבהקץי".י,ות,רשיןבעודובאדםתחזק

 .)א(קה,תמדי"חזקה I!היאא-צל,ז 'ILהמתבודד",ייהפרוששללזזהרגליהאדם

בקונטמ"שקועכשהואפתא'זםלפיזב,אוהשדבריםלהדגשתז,גםשירבמשק,ל
ראיתישבק"ש,דאחדבדל'מאריךבעזריהכנס:תכביתמתפ,ללזאבי:ייעדרפלא,ציה
רךישזבאל :פתאםלפיובא,שלכ"עבכףזרביקהשנת,עליתזזרבתילדלת

ויתקיםיהע'שיובכמיי'שבמה'מאדייושמחתיצמייןהיאכהשמך .)ב(מז,נכלם"

שמשביהם,י'נראהוזו,מאמירוהןמראייתוrזןלבואיכלההשחוכהלמלך".ה'והיה
כ,השיא:ובפלאטיבית, iמיסטית"קונטשלחהיוצייןבישישאחרמבאמ:רגםיח.רגם

פתאםלפיובאהכ,א"ס"יידביקהנפשוזאתראשומ~להספירותסזלםא,תריאה
מיסטית.ררךעלפסוקפירזששלהארה

החלוםאתלהביאישראיירתיושלהנבראיתהמשמערתעלהכרררלהשלמת

לךחל,מתיאמשלי:יאמ'ותיקני mרחברת,למידא,ליכאייערד :על~זשחלןבר

רקהכתיבהגדלויםמופלאםיסרדרתכותבאתהוהבהכחלימיאושיתויזהראחלים
מיל:זתשבעאשרריתכתיהנשכתבתראיתיךכרתבהייתאשרחרבריםרבכלל
 .)ב ,י(הנביא"אליהראליבאהרנההעשירית'יבשנההןראל,ז

ב

המשעמרתאתבבהירותלקבועכדינת,רנ:םח,סריםרדי"עשלאישוית'ר;גביא,ם
הנכראהאתתפיסתרעלרמגררןעשירחררמנמצאהריראירתיר,שלהנבואית

עיניםי""מאירתבספררכבראותה.המונעותאואלהיהמובללותהדרכיםוקבעית

בסולםדרגיתשלושישנןלנבואה.המוביליםהשלביםעלעימדהואעקבבפ'
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היאדביקית,רהתב'ודדרת.השרתרתדביקרת, :רהןלנבראהאוהקודשלררחהעליהי

לדבקרתשההרראההוא,שמפליאמהלביצ:רעה.ררךהרראתשםזישהראשרןהצער

פעלוההאיהאחתפערלות.שתילבצעהאדםעללהמרן.רהןליחידיםהןמכררנת

כתרביםהםכא,ליזד mהמיהשםארתירתו Iשכלעינילנגדש"ישיםהויאריזראלית,

בזמןבותכלית".בליבעיבירגדרלהא:ותכלותהיהאשוריתכתיבהבספרלפניר

אחת,רבעונהבעתנעשרתהפערלרתשתי ."ף~סב"איןמחשבתראתמרכזהרא

 :תמיד"לבגדיה'"ש'ויתיהפס,רקרש Iפיררזהכאחד",שניהםוהמחשבה"ההבטה

כתובהיהכאילזתמידשם:ולברעיניזשיהיזאמרתילאשרררמזלנגדיייבאמרו

לפניז".

מתבטאהריזראליהריכוזחיים".ב"אוצרנ,מצאתלגביהתב,רננרתלזרררמההרראה

שכלרל'תמ,שבתלתתה;אדםשצריךמהכ,לשעםיידע :ת"תספירתבראייתכאן

הלילה"ךכלהיוםכלהת'דמתעיני'רנגדלשיםהואצריךתמידיחדי,באדוןדברק

ב"מאירתהמ,אמרמהמשךגםזה.אתזהסותריםאינםהמאמריםשני .)א(קכט,

ירתר,רחבהמשמעזתלזישהוי'/השםבאזתיותהויזואלישהריכזזמתבר,רעיניים"

ההתכזננךתביןההבדלאתשםמסבירהראכךשלהספיר,רת.פנוימאטיתראייהוהיא

בינה,ספירתאלהאדםמגיעהתפילהבשעתשבתפילה.זולביןהירםכלהרגילה

פתחיםש'נישעורא,דםיכנסלערלם :א) ,ח(בברכרתחז"למ,אמרשלפיררשרוזהו

,וגב'זרהגדרלהשהםפתחים,שניברעומדשהאוממק'ןםיישיכנסיתפלל,וא,ח"כ

של"משמ,ערתאתשהסבירל'אחרמידשםמופיעזהרעייןהב(ינה)".אלריכבס

התפילהזמןלניןהיוםעיות oVביןכזרהבחבהלעיל.שד~ובאלנגרד"ה'יישריתי

חייבאלהיםיראאדםרכל ...התפלהעתיגיעייכאשר :חיים"ב"אוצרגםנמצאת

יישהת'תפארתספירתמש,מערתרכאן'הע;רלם'העילם".כלענינימלבושללרל

מופניתהנפוימאטיתהראייהתהיההתפילהשבשעתהיא,הכירפההעולם".סרד

הררק,היזתרהתאמהשתהיהכדיבינה,ספירתרהארבאלרהרתיותר'פש'וט'ליםרד

ספירתשלמז:רגיזלהירתרהיאעלירנרת"ג'ייפשיטתשהרירד~מחשבה,הראייהבין

שאצלבכךמתב.טאהעםהמרןלביןהיחיריםשביןרההבדליתכן .)ב(קכט,תפארת

שהןבספירות,המקובלאצלראילרהרי"ה,שםבארתייתההנטהגנמרתההמון

בטכסט.סמוכדילזהאיןא,ןלםהארתיות,פבי,מיות

,המשמערתמןבהישבעיקרהריכרז.הראדבקרתשלפיררשהאלהבאממרים

ילאקרנטמפלאטיביאספקטצמיינתהיאהסרבייקטיבי.בתח'רםהשיאהתכורנןת,של

שאליזלארביקטהא,דםנפשביןסרבסטנציאליחיבררשלאוביקטיביתהתרחשות
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מוטלעדייןחרוי.ה,שלציוןבו,'!זישהבא,בקטעגםוהמחשבה.ההבטהמרפנרת

שלבהרראה,באשהואא'וחיבררא:ואיחרדמשמעותואםדבקות,המרשגבספק

.ובחכמתבנערתנות 8דררומגחולק,בלתיכאשרמ,שתכלייאהיד"ע :המחשבהריכרז

עם"בפנינגדלשורתמאדחזקהיההארת~רתצררפירבחכמתרהפילוסרפיההקבלה

ראישעלהזההירם,רראיתיםאמרט,בלמימיניכיתמידלנגדיה'שריתיכדכתיב

 •••אבי"עמ,כל'למעלהלמעלהוראשיהםראשיעלררגליהםכעמדוממבילמעלה

נפשיאתר!ואהאגיהקב"ה,שלשמושהראזהבפולםמשתכ,להייתיערדרכל

השאיחוויהשלנפינוברור .)א ,ק(בשכמ"לן"היחידהאד'רןעםוף iפבאיןדביקה

שולרמרתירבקוםזהתחילתןהיהזהמרפלאייערניןמצייןהראשהריאצלו,רגילהבלתי

עמברהראאב"ס"דביקה"נפשישהביטוילכךהרכ,חהאיןא'ולם ,)םש(למחר"ההי

שהניפרחאלאוהמחשבתית,הריזואליתהפ,עולר,תשתיישנןכאןגםההתכוןנןת.לתחום

לתיכלגרפניתהשתחריהלךייואין :רוחניתוהשחתיוהגופניתהשתח'ויתהואכאן

במפורששכןגופעיהאחרבמקום . 9 )ם:ש(מזו"גחלהעצהמלנפשורוחניתהנפש

 :הכורנהלריכוזהרראותהןשאלרלמדיםאנופנית"וגררוחניתלייהשתחויחההוראה
גםלירצר'ו".הלבכונתשהיאוהר'רחניתלנגדוהגופניתההשתח,ריה,משפטיייהיה

שהריאחר,מאמרלפיההתכוונותלתחוםשייכתראשומעלספיררת Jדסולםראיית

ר'בר"ביתכווןה'אלהינו,ה'יאמריירכאשר :כרתב'הראישראל""שמעבכירנת
בעמודראשועלע,ס"ביראה'ולילהיוםמ!תמיד Z ,',רהראעס"בשהרארשבמראב"א

למעלהזהפרלםשלרראשוראשרעלזהסרלםשרגלראשועלמוצבמולםאו

 .),ב(לט;הערלמים"משלשת

במובןדביקרתלביןרהקרנטמפלאציהההתכוונו.תתחוםביןהזאתשההפרדהיתכן,

ב"אוצרגםלמ,צואאפשרלכךסמוכיןאצלו.קיימתאינהסיבסטאנציאלי,חיבורשל

היאהנכונהבצורתההקונטמפלא,ציהשביצוענראהעיניים".ב"מאירתוגםחייםיי

ב"מאירתמנומקתלמשלכךאוביקטיבית.מיסטיתהרתחשותגםאחתובעונהבעת

ההוראהלפיהדבקות,אתהמקייםהאדםכלפיההשגחהשם)עקב,(בפ'עיניים"

המקרים".מןלמעלההואיתיבשםדבקבעודו"כי :בכךשם,שנתנה

א)(ככ,חיים"ב"אוצראולם,הרשב"א,אתזהבכינוימ,כנההואעינייםיייימאירתבספרו 8

 .כהןדודלר'הזההכינוינמצא
מתחוםלהבדילהכד,רגופניתפעלוהשלבציוןלעתיםאצלובאההפנוימאטיתהראייה 9

יההשתחויהלעומתסמל,לושישאוביקטכלפימכוונתגופניתי'השתחויההמחשבה.
סוף.לאיןכלומרסמל,לושאיןלתחוםהמופניתהרוחניתי

 Z37' .,םחייהר'צייאוספרבהאובנוקות,דברותאה

• i 

הרעיוןשיהיה,כפילנבראה,ראש'וןכצע,דדביקות,המר.שגשלהפיררשיהאאולם

חיים".ייאוצרב,פפרחסראינוהאללביןהנ,פשביןחיבורשלבמרבןדביקותשל

להשיגהאדםשלהשאיפהממש.התאחדותשלמוטיביםא,צלורמוזיםכן,עליתר

אקיא,בעמ'כן.לפבישהיתהכפיהמצבבאותוהנפשאתמשאירהאינהולהבין

רעניןצררה,סורוא,שכיאש,אוכלתאשסודראיתיזהביוםעוד II :מוצאיםאנר

המשכילהחסדיכאשראח,דלנשרבאשתוודבקבחב,יר,ר,הנבלעדברהואזואכילה

ארתהבולעבודבקהאשרהא,להיהסודנכ',רןדברקלהדבקהתעלרתלנ,פשונזתן

האלוהי"ייהסדו . J 10ומתו)'הקדשאת(כבלעכב,א"הזלראותיבאוולאס'ודוזהו

לפרשבית,ןהרבהמות iמקולפילהיפך,בע,צמותה.הא,לוהותבהכרתמשמעותראין

שריב'יויםרבים,מסכדםלבוש,הזיומהא,לוהות.הנא,צלכזיוהזההמוש'גאתכאןגם

מבאיהההשגהלהלן.שיתבררכפיהאדם,שלובהשגר.תבמעלת'ומותניםמיעוטםאר

עלוהמשוגלןראויהש,הנפשהאלוהיהיפדובאותוהנפש,שללטרנספוראמציה

:ייהדבקותהיאהאכילהאש".אוכלתייאשבסודנוספתפעםדןהואעמודבאותוידה.

ותשיגם,המר:שכלרתאתתרדוףאסר"ל .• ,תאכלת,אכלהזאתהנפששאם,הבכרנה,

נאמרזוולדבקיתזושלאכילהאכילה,סדרדואישז,הובהונחק,ק,יםנעצריםהייו

משהעגלשיותר.בה,דיבקוהוא 11בשכלהאלוהרתתדבק ,'הטרבכירראוטמעו

מיםכדכשרפ,ךאח,דדברוהשכלהיארנ'עשי'ת 12להיניקררצהפרהלינרקרוצה

 • 13מ,טטר'ון"הארבארמרםחנרךרז"לכזונתסודוזהואחדהכלשנע,שהנ:ר,בעבמעין

וביטולפוף""איןע;בהתאחדותשלרעיוןנצמאאלהלקטעיםסמוךאולם

רזמר,הערלהשנ:ותבשלרשהפירותאכילתאיסורהנפש,לשהאינידביחאלזית

שלושהמתאווה,הנפשעלהשכליתהנפשוהגתברותהתאוותלשבירתדלעתן,

השנהואיל'ועשייה,יצירה,בריאה,שלהעולמןתשל,שו'תכנגדהןהערלהשנ.ות

למעלהאשרות mהאלכ"ס,דוארתומכנהשהואהספירותעולםכנגדהיאהרביעית

הנפשהכל",אתהמקיףלא"סייתרמוזןבישית Iהחהשבההעולמים",משל'רשת

דבקותשללמצב,מגיעההספירותבעולםודבקהעהרלמותשלשותעלהשתגברה

כ.,דבמדבר 10

זהולפיהנפש,מדרגותדרגהאצלושהיאהאלוהי,בשכלתדבקשהנפשהכוונה,אלוי 11

בשכלתדבקהאלוהותגם:אפשרבנפש.דיבקהאלוהיהשכל-בה"ידבקייוהוא

ב,בעמ'אחרת,ממקבילהאולםבאלוהות.ידבק-האנוישהשכל-ייהאויהאנושי,

הנכון,הואהראשוןהשפירושלהוכיחאפשרא

א.קיב,פסחים 12

ועו.ד 171עמ'ה,כרדלילינק,המדרשביתעיין 13
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פרטיתהדיתהאחרימגירכלליכליתשיבסיףבאיןזינפשו"יתדבק :ס,וףבאין
יא mמ,חצבה".יסודאמתתבס,ידכ,לליתתשוב,בוכלואההיותהבעודהיכלהמצד

נז'יתקרק, .)א(קיב,שיעובת"אזןעלמדרבתלשיןאשרייבין,יייהמש'כיל :מסיים
מסבירזה,ולפיהמוי,תלאחררקסוףבאיןהטמיעהאתמתארשהקטעלפרשניתן
נמשכת,היכלהמצדהנפששלשהפרט~ותבו",כלואההיותהייבעודהשמפטחלק
להילמיניתןלאכשלעצמי,דחוקשהיאכזה,פירישבג'ףף.כלואהשהיאזמןכל
כלואההיותהייובעיד :היאהגירסהשם , 1911אוכספורדשבכ"יהליקוטיםלפי
יג).(סעיףבו"

אפ,ש'ריתסוף".ייאיןעםהנפששלגמירההת,אחדותשלאפשריתקיימתזהלפי

 • 14האל,והותשהיאהנפשממחצבה:נובעת

ג

עניןחיים"ב"אצורוהתבידדית.השתויתאכמור,הם,לנניאהבדרךהנאיםהשלבים
ההבתודדו.תתנאיועלהתבדוד'ותעלהרבהמדוברזהילעומ,תנזכר,אינוההשתוות

נישאמכלהמחשבהרטיהורגשמיעניןמכלהשתחררותהואהללוהמתנאיםאחד
החשויםלבטליעשואשרהמתבידדיי:נתנאיעושיםשהיוהואויתנבאו"ייוענין :פיסי

 .)א ,ז(השכל"רוחנייתילהלבישהמורגשכלהנפשממחשבת'ול,של'ולהמורג~ים
דביק'ותשלהחיוביהצעדאתהמקדימהימעכויצחקר'שלההשקפההיאמפליאה

להתמכריתהנפשאתירות ':t!חמכדרכיםהטבעבירדשהווהתבודדותהשתיותלפני
והתבידחתהשתוותשלהאפשרותיפה,מנומקתאחד,מצדאמנםהאל.עםגמורה
הא,ינ-מתאפ:שרתהאלוהותלעברהנפשית mככלהפנייתלאחרהדביקות.לא,חר

מיכא-פח:יתאוליהואדמעכויצחקר'שלהנימוקאחר.:נשואכללגבידיפרנטיות
רן.אית'בשםהמחשבהוחבירדבוקייכיבאמרומרחףזהרעיוןאולםניסטי,

,ואינואליושעישםיבבזיוןולאהברייתבכבודלהרגשישלאההואהאישאלמסבב
ר'דבריעקב).פ'עיניים,(מאירתוקוסמים"עמוננים iאלולאבנחשיםמרגשי

ההשתיותלשלימותהגיעלאעשדייןאדםדוחהשהמתבודדשם,המיבאיםאבנר
לדהנעשהכבזיוןנפןששתרגישהשתויתשלאזמוייכלכיבחברםת,בואמל

הדירוגעםאחדב,קנהעילםיאינםבעל:יון",קושרהמחשבתךלהיותמזומןאינך

תשבי,י'ועיין jגפרקאהבה,שערחכמה"ב"דאשיתדאהבמקצתדומההנמקה 14
בהערות.רצעמיב,כדןהזהר,משנת

 239החיים"ייאוצדבספדונבואהדבקותהארףת,

באלמחשבתוודבוקלעמלהנפשוולשירתייסודשהיאהדבילוות,מקדימהשלפיו

וההתבודדות.ההשתוותאת ,)םש(עליון"

אצלהעלייהלשלבילנבואההמובילותהדרכיםאתלהשוותכדאיזאתזנבחינה

אםוההתבודדזת.ההשתוותעניןעלדומהאממרלואשר , 15אלבוטיינייהוהדר'

הסתייגשביודיעןהדברפרושהריאלבןטייני,שלמלוורוהי,ההמע,כויצחקרן

סיגופיםמכיליםוהםשלילייםהםהרא,ש:וניםהצעדיםאלבוטייניאצלמהשקפתו.

תיקיניבאים;אח"כהגוףתיקונינקראיםדום.הגוף,ורי iיסהר'גשתביטלוכדיעד

שלויחסםאינדיפר'נטיות}השתוות/,היאהנכונהלהשגתםהמדיהשקנההנפש,

שהיאלדביקותארםגמיעהתבודדות,תנאיק,יוםע"יאח,ייכ,ורקא,ליואדםבני

הצעדקדימתחיים"גםב"א,וצרמודגשתז,הלעומתלנבואה.בסולםהעליוןהשלב

אתיתירההדגהשהדמגיהשחגיגיתפתיחהבושישאח,דבמאמרושלילי,החיובי

שהשתח'ויההאמתבקבלתידעתייכבר :השארביןנא,מרהנכונה,הדרןהוראת

הוצדקותלןביחהםהאמתבנביא,יהנ,כוןהאמתילמקונלההשתחויותשבכלהנכונה

"העלאתהואהראושן:הצעדאחדיםשלביםמופעייםזהבדרוג .)נ(כט,ההגונים"

מופעילא,חריורקבז".ודבוקבשכמ"לואנ"אר'הר"בא,לסוףואיןהמחשבה

לאלוהות,שמחוץמכל:נושאהמחשנהטיהורהואכאן'פירשוו p!נכון","דבוקהמושג

כלל l/רנבארכ,ליילשילתכאןבלשונוא,ואחר,במקוםההתבודדותמתנאישהוא

בעולםדברבהיהאשלאנברא,כלבההיאושלאנכונהזכהמ:מתשבהבי"ע

 .)םש(עמו"ואציל;ותוהנכבדזהמקוםנלתי

שנצמאמימכלנתבעתאלוהותשאינודב,רמכלהחמשבהלשגמהרההתרונקות

עובהדאיהבבשבילדההתנבאותשעניןל,הטעים,צורךאיןהתנבאות.'זtלבמצב

 16נס,א"ןעפ"יהתורהלהבנתהזוכההאמתיהמקובללדעתוגריד.אהיסטורית

י /1עפהמחדושוהצמיאךתהתורותסתרילהשכיל"ויזכרהמידות,ללשימותהוגיע

הגיעובוממנוהק,ב"השלש:מובעצםכולהשהאיהנכונההאזניתיתהאמתדרך

חוגלגביאק,טוא,ליתתבעיהאיפוא,היא,התביעה . Cב(קמח,הנבואה"למדרגת

 22Dעמ'שםועיין . 230-225עמ'תר"צ,ירושליםבקבלה,ידכתבישלום,ג'עיין 15
 • 2הערה

אתמ,סו,דנסתר,שפירושו:נסא"ן,אצלונמצאבדודו,המגתבשפדד"ס,המונחבמקםר 16

עצמווהאוהנכונה,האמיתיתהאמתדרןאתגםזמכידהואבהמשןכאןנכונה.אמת

המציינתלפרסונהאחרבמקוםהופרנסא"ןנוטדיקוזזו.דרןעפ"יגםפסוקיםמפרש

אתלקבלאשתיהיאזונסא"ן"אתתי, IIמאין"סוף.שפעהמקבלתהצמיאות,כללות
 .)ב(צב,ייאין"סוף"אומרממני"השפע
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בראשית.ןבמעשהמרכבהבמעשהעוסקשהנ.ביאכשםמרכבה,במעשההעוסק

הנכנסיםחכמלםלג.בי.והן,הנביאיםלג,ביהןמופעייםזהלעניןמ;קביליםדררשים

נצמ-את:'ויתנבאו'עללעילשהובאהמאמרשלבהמשכומרכבה,בעמשהלעסןק

שמח'וץעצםלכל,מחשבתיתפנייהאוסטיהיכלןלפיהיותר,רא·דיק,ליתהכרזה

דבוקאםב.מח,שבהתלויוהכליכי'וי'תנבאוייוענין :זרהכעבידהנח,שבתלא.לוהןת
והואהואעולםברואיכלעלעליוןריחנינ.סתרואפיל'ובכ.לנבראהונחשבה

לאמקשה"דב.וק"במליההרחבהשימוש ,)א ,ז(ע"ז"כעובדהיא·הרינבראכבוד
ייקיצוץשלבמונןמיסטיתבהבנהלטעותהכוינהאםבשאלהההכרעהאתבעמט

למ,עמדנכוןבלתימשקלנתינתומ,שמעותההקבלה,בספרות(הרגילהבנטיעית"
פחותברוחניהרוחניהגילוילהחלפתהיאשהכוינהאומסוימית),ספירהשל

-שלמ,טהעול,מותבתח:וםהספירות,עולםשהואהרוחני,התחוםהחלפת(כלומר,

בה.הנדבקים.העולםלע'ניניהמחשבהפזזורבחטאהיאשהטעותאו ,* 16בי"ע)

ביה.בזבערולפעמיםביחדפעוליםהללוהמ'וטיביםששלושתנדמה,

אלהשלמחש'בתםאליהו.לעימתהבעלנביאיאתמעימדהואהאממרבהשמך
חדלנ'וייואמזשאמרוהארורות"ליינשיםכדומההשמ.יםבמלאכתדבל~ההיתה
השתשמוזהכפ.סןקיהרייח).מ,ן(ירמיהוכל"חסרנוהשמים'למלכתלקטר

וכךהנכזן,במקומהשלא,מלכותספירתדת ?:lהעשלדוגמאלהביאכידהרבה

הרעהשבמחשכתןלרמוזאלףחסרהלמלכתייומילת :שםיצחקר'גםאותומפרש

דיעל .)םש(השמים"מלכתשהע'קציוץלהגוריכ~ין,היולת pול 1המלובכוונתם
ששמוהםגםוהריירבעם,שלוקיצוץהעגלמעשהעלהסבריםגםנמצאיםזה

זה,ידעלתיאוסופית.טעותאומיסטי,לחטאהקיצוץ,לחטאמובהקותכדוגמאות
 :תיאולוגיתטעותמהםלמנועשבאהכפעולהאליהומעשהמוסברזה,לדרוששר Iובהל

הנבראיםהעולמיםשלושתמ.אמןנתשיראלמדלנפשותהתעלותלתתהואייוישלשו
האלבאמונתולדובקםשכלםנפשמחשבתאתולתקוענבראכבודכלמלבםולעקור
בער·מששמיםאכן .)ב ,ו(מלבדו"עודאיןאשרהיחידהאדוןעםכלםלעהעליון

שבנקלתיאוסיפיתמוטעית,וחטאנתפיסהמוטעיתתיאולוגיתבתפ.יסהחטאבוביה
קיצוץאצלןנמצאא;ולםהמקובל.שלבמחשבתואחתבקטגוריהלהיותיכוליםהם

 :יח),ן(מלייבאביך"אלייויצאהפסיקאתדורשתואאחר.במובןגםבנטעירת

ייאלמרכבה,בעמשההעוסקיםשלבפורמולהמשתמשכשהואאצלומופיעזהמוטיב * 16
מים".מיםתאמרו

.: 
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II לקצץונכשלהנבוניםהמיוחדיםמכללהייחודמשטתהמדברתהנפששפעיצא

בהתבודדותושקועשהאדםשבזמןהיא,לקיצוץהמיבאתהדוגמה .)א ,ב(בנטיעות"

האדם,בנפששוכןזיוהאשרבעטרההמשפיעיתהספירותלשפעלהגעיוז,וכה

אתיחלףיבלכל~ומר,נ,וזלים",אדיריםייכמדםהשפעאורותאתוס iלת.פיטעהבל

אזLרפראימרכ.ב,הבמעשההעוסקכלאולםאחר.בעצםהספירותשלהרוחניהגילוי

למקומךשובלמקום,שובלבךרץ:ייאםיצירה"ב"ספרנא,מרזהועליכשל,שלאלו

ריכוזשלכשל:וןכא,ןפירושוה'הרהוריהאםההרהור".טרםבוהייתאשרהראשון

לפירושנוטההמאמרשלההקשר ?המיסטיבמראהכשליזאוהקונטמפלאציה,

המאמרבתוך,הנצמאהמשפטוכןההרהרר,שלפנילמקוםההחזרהא.ולםהשני,

II לה',והודוןשש:וןבש'מחהלכםהבאיםהשפעיםגשמיעלושמחוששיואמנם

כאןשמדוברהאפשרותאתלגמרי,מוצדא,יםאינםוהר,הור",דבורבלאכלייחכ"ט

כפימא,ןאותוהעסיקהז,ובעיהשהריהקןנט,מפלא,ציה,רי'כוזשלכשלוןעלגם

שלאהנמנע:ותאיאתבהדגישוהת,כזוןלזהאולימשה.עלבדבררועדרשיתברר

 .)םש(לעהר"ב"חלקל'וישייוא,עפי"כמרכבהבמעשהלהכשל

ד

הדתיתהשלימותשיא.היאשנבואהומ.אחר-האיריאלהננואישלהכובדנקודת

פ.עןלהששינמידהאינדיבדיואלי.בספיריטארליזםהיא-הדתיהאידיאללחמרמותר

גאילתגממתההריניותל,מעוטמקוםתופסזהועניןישרא.ל,לכללהמכוונת

ישראל"יישמעבא,מירתהכוובהלמשל,כ,ןשירא.ל.בעםהכלולהפרטשלהנפש

המגהמ .)ב(לט,(מטטרון)"נמש"המעלה Iלערשיראלננ,ינפשותכל"לחנרהיא

"להמשיךאפייםובנפילתהאחרונה,לספי,רהמא"סשפע.להמשיךהיאבתפילה

ה'גוא,ל',האוהזה,השפע .)ב(מ,ד '''ענהמ~כנואשרמהשפעהמעישפעבנפשנ'ז

לנפשותמוז Iירלציוןהנזכר,לשפעתרמרזגאולמלתגואל,לציוןייובאהפירושוזהו

 •..המורגשזתביםהנטנ.עיםההמוניםפשעולשבי ...בתרהרהמ,צויניםהצדיקים

יבא"המוניםלנפשותשגםהיא,התפד:להבפ,שם".אתלזכךת.שהבהעשואשר

שפעלקבליימוכנתשתהאנפשםאתהכשירהזיכיךשהריהאלוהי,הזיואיהאור

הנפושת.בעממדשיחרלבשינויאצל,וצמטיירםיהמשיחימות .)םש(יקדושה"הטרה

השמיחימותלג.ביהמקטרגים.הכוחותעלקאסטיליהחכמרהקשפתאתיודעהוא
המקטרגםיהקיסמי.תהברנגהבצדהנפשיתבבימהשיתרחשבהבדלמתענייוהרא

רקהייהבנפשואילו ,)א(טר,אצילותו"מקוםשהיאהארץ,תהומיתחתייישוב'ז



הקדומהבקבלהמחקוים 242

השכיבהגםגלות .)םש(בו"מל,ובשתבפ,ש'פותהיה"א,שרהעליוןהשכלשלהשפע

בגלותהשרוי~םישראלבביבפשותבתוךהשוכבתהשכיבה I 'שלגליתפירשוה
 .)ב(פה,העולם"אומותעולתחת

שהוראתוישראל,ארץהמושגשלבאליגוריזאציהגםניכרהספיריטראליסטיהיסוד
לארץ,בחוץבנואהשאיןחז"ל,כשא'מרו .)א(צ,דעפר"אממהתייארץאיב,ה

הגוף·פירושהייארץ"ישראל.זרעעלא,םכיהבבואהתשרהשלאהיתהכוובתם
זרעטפת,בארץהשזכבותהבפשותהוא ...הזהמנקוםוא"ילארץחץרייסרד

תשכוןעליהלארץחוצהתהיהואפילו •..ישראלבארץשוכבתודאיהאייעקב
קשריששלפ,ייוהאמטריאליסטיהיס,וד .)םש(דואי"שיראלארץשזוהיהשכינה

שישבויכוחאחר,במקוםבעלםזהבמאמרהצמוייעקב"זרעלייטפתהבבוא,הבין

שלדעתולפיהזה.בזמןבגריםנבואהשאיןהקובעהכוזרי",ייספרבעלעםלו
 :בנואהרוחעליהםשתשהרמניעהאיןולכןבישרא,ל,מולורןהגריםבשמותריד"ע

 .••יעקבמזרע ו';,דשלאואעפ'''שכינהרוחעליהםשרתה ••.מאירור'עקיבאייר'

עמדווודאיהיויעקב,שלמזרעונפשותהיןיעקב"מזרעהיולאשג'ויותהיןשאעפ"י

 .)א(עח,סיבי"הרעל

ש,השליחותל.רעיון,מגיעכשהואמחשבתומהלךשלמ'סקבתיותאלאזאתאין

לשלימוגוהפרעההיא-ה'מאתעליוהמךטלתשליחות-שלהנביאהציבורית
האיבטימילמגענגףאב,ןהואציבור,עםגמעכלהומחשי,הע,ולםעםגמעכלהנבואה.

מהעוללהשתחררשואףהואלכןהא,ל.לביןשבינזמ,חיצותללאלקשרשלו,
מעלתעל'ונשניתהחחרתההדגשההאימובנתזהרוחהלךעל-פיעליו.המולט
הבפששלג'מורהלהשתחררותהשאיפהומ,כאןהרוח,חייהגברתשהיאהסיגוף,
 :מבקשרבינושמשהמהזהוהנבאי.בלבעדת,ו,לפיהפועמת,שאיפההמגוף,

בנטללאשתיצטךרשולאלעילם,שר iזקחיסמכלשימ,לטכידהרוג",נאייהרגני
אם . 17הנבואהלזוךמחיצההמהווההמחשבהלבלבוללוהגו,רםהעם,הנהגת

וב,עתגשמייםחייםלחיותשיכל,ולמדרגהזכווהאב,ותשמשהחוש,בהרמב"ם

היתהשלהםהארצייםהחייםשמטרתכיווןהאל,עםבדביקותלהיותחאתובעוהנ
לפיהרינא),ח"ג,(ןנו"נותעבדהו"השםשתדעאומה"הלוציאדתית,פ,ונקציה

הווג,נאייהוגניא:טז,בעמיגםדךהואהגוףמבנלילהשתחררמשהבקשתעל 17
בסודדולהשתוקקלהשתקעזוחזקהרוחנרותוחננתההואיל ...מהיכלההוציהא
החייתהמהיכלהאותהתוציאאשרואחרבו,ותדבקתשיגהואוליזו,מופלאתתשוקה
אותה".
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אתלהפחיתכדילעם.הנביאשלהישירהבשליחותגםהפ,רעהמשוםישריד"ע

נברחוהעם,אלהשליחותגבלללמשהשבגרמוה:מורגשות"י"בלבוליהמחיצות

דברישימעת .'הלביןמשהביןהמפרי.ןרתהמחיצותאתשיפחיתוכדיהזולנםיע'

נחשבתדררות",ייהוראתרביןשעה"ייהוראתבין ,'הדרנאתהוראםתואפיל,והעם

ומפשיטומתבודדופורשייעומדהואנבואי,למצבלחזורוכדיב"מורגשוח",כשקיעה

השאיפהשביןהביגוד .)א(קסג,בו"ידםעלנתלבשהא,שרההואמדןג.ורגשנפשואת

חוזרהעם,בד~הגתהצורךלביןאינידבידואליתרוחב,יתלשלימותלהגיעמשהשל

אממריםכמהניזפנימיתסתירהישאולםלו,מדועהניגודכאןפעימם.כהמאצל:ו

שנימצדהמרונותהאזהררתלביןהגוף,צרכי,ביטולהסיגופיםבשבחהמדב,רםי

"מיסטית,בצפייהבינוניתבמידהולנהוגהאלהויבזיומדייותרלהשתקעשלא

אחדשמצדלכךלבבישםמובנתזוסתירהלחסדייו".המותהה'בעינייייקרש,הרי

להלכינטיהיבעלהארשניימצדבהשק,עווהארהיהדויתמ,ס,ורת iבהחיהוגהלפגינו

צופיים.רוח

ה

בכ,מההשמ:ו.תצרופיפעולתגםנמצאתלגבואההמוביליםתהחב,ודדותתנאימבין

שהראהאדם,נפשלת,וךהאלוהיהשכללהמשכתת,נאיהואשהצרוףמובע,מקומות

המשכלתהנפשע"ינאמרקיר"עלייתבא"נעשהבבואה. ל.zז'אפשרותלכלהיס,וד

לשבחהתבודדותבנתא,יונעסוקטוביםמשעיםיינעהש :ופירשווהקגיר,לשכל

האותיותבצררפילעס.וקולוחוביירוקולמוסודיוההדסיםספריםזכה,בעליהי

חז"למאמרא,תמפרשהואאחרבמקום .)א ,ב( 18האלוהי"השכלבנילהמשיך

אך,תוחנןייאשרמי Iלמרפגההזההמאמרלדעתו,'תאכל".במלחייפתאבותבפרקי

לפרישתנאיודרכיןב.כלהאותיותוב,צרוףבחסמהולעסוקלהתבודדרוחהאל

הכבזד •..נתאיויבכלהצרוףבחכמתר"לעמל,אתהובת,ורה •.•הממורגשות

הכבדושהואהא,לוהיהעליוזהשפעהואלבוא)הכבודוסוף :שם(האמורהזה

 .)ב-א(קע,הנכון"האמתד

מתברר,שלפיורבנו,משהשעשההצרופיםעלגדולמאמראצלםנצמאאולם

 19אלבוטייניאצלצעמו.האלוהותסודהםאלאלנבואהבלבדאמצעיאינםשהצרופים

 • 227עמיבקבלה,ידכתבישלום,גיאצלהנ"ל,אלבוטייניהשווה 18

אבולעפיה.אברהםלריהבא"עולםייחייסמ' 28בעמיגםםשעיין ; 229עמישם, 19
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האלההגדוליםהדב,ריםיושגוונענועםהא,ותיותיישבהזכרתהרעיון,אתמוצאיםאבו

מניעמבקצתדומהורעיוןהנבואה."ח'ומרנעצQמוהםועדתחכמהכלשורשהםכי

לבtiבא,ששהיתהלמשה,שניתנההת,ורהבדבר 20חז"למאמרף. Iהצר'ועלריד"ייע

הש'מיםר'קיעאבוירהתורהאותיותאתמ,השכראייתכא,ןמופיעשחורה,אשעל

סניבהמרע"השלושכלונפשוראתההזהייהעגול :הר'קיעב,א,ופקעגולבצורת
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